
O presidente da Associa-
ção Brasileira dos Revende-
dores de Gás Liquefeito do 
Petróleo (Asmirg), Alexandre 
Borjaili, estima que o preço 

do gás de cozinha vendido 
aos brasileiros pode bater 
este ano a casa dos R$ 150 – 
ou mesmo R$ 200, em uma 
hipótese drástica. Em janeiro 

do ano passado, a média do 
botijão de gás era de R$ 69,74 
– houve um aumento de 7,6% 
no período, sem considerar a 
inflação.
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UFAL TEM ORÇAMENTO 
24% MENOR PARA 2021

ABSURDO

Gás pode custar R$150

A  o c o r r ê n c i a  d a 
p r i n c i p a l  d o e n ç a 
causada pelo  mosquito  
Aedes Aegypti, a dengue, 
caiu 85,7% em Alagoas, 
comparando a quantidade de 

casos registrada em 2020 com 
o ano anterior. Foram 13.894 
casos, sete deles resultando 
em morte no ano de 2019 
contra 1.983 casos e um óbito  
no ano passado. A cidade que 

aparece com mais ocorrência, 
proporcionalmente, é Chã 
Preta, município da Zona da 
Mata com pouco mais de 7,3 
mil habitantes e que conta-
bilizou quase 739 pessoas a 

cada 100 mil habitantes que 
tiveram dengue. a sequência 
aparecem os municípios de 
Paulo Jacinto (675), Delmiro 
Gouveia (411), Ibateguara 
(403) e Maragogi (291).

Apesar de ter aumentado 
seus custos, a Universidade 
Federal de Alagoas vai ter que 
fazer uma verdadeira ginás-
tica para conseguir encaixar as 
despesas em um orçamento 1/4 

menor que no ano de 2020. A 
informação é do reitor Josivaldo 
Tonholo. Ele afirma que o corte, 
previsto pelo Ministério da 
Educação na LDO que está em 
apreciação no Congresso,  vai 

afetar os contratos já existentes. 
“O montante dos contratos em 
andamento é de R$ 61 milhões, 
mas vamos dispor de R$ 51 
milhões. Vamos ter que nos rein-
ventar”, admite o reitor. 

CORTE PREVISTO PELO MEC DEVE AFETAR CONTRATOS EM ANDAMENTO E NOVOS INVESTIMENTOS 

RESGATE

Um trator de 20 toneladas carregado com cana-de-açúcar tombou 
na manhã de hoje na zona rural de São Luís do Quitunde, deixando o 

condutor preso às ferragens. Ele pode dizer que nasceu de novo, porque 
após um resgate que durou mais de quatro horas feita por equipes do 
Corpo de Bombeiros, saiu apenas com uma fratura no pé.

Foto: 3º Sgt BM Batista
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Casos de dengue têm queda em AL

Botijão de 13 quilos é comercializado hoje de R$ 75 a R$ 105; quadro pode ser ainda pior e chegar a R$ 200
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Francisco de Araújo Santos *

A partir de 2017 começou a 
aparecer nos EUA bibliografia aler-
tando sobre as ameaças à demo-
cracia. Menciono alguns itens. 
Um dos livros mais conhecidos foi 
On Tyranny (Sobre a Tirania) de 
Timothy Snyder. No ano seguinte, 
2018, Yascha Mounk publicou The 
People VS Democracy (O Povo 
contra a Democracia). Ainda em 
2018 saiu pela Zahar em tradução 
brasileira Como as Democracias 
Morrem, lançado no mesmo ano 
nos EUA. Em 2019, indiretamente 
sobre o mesmo tema, mas com 
título diferenciado, saiu de Steven 
Hassan o The Cult of Trump (O 
Culto de Trump).

Depois a bibliografia se voltou 
para o problema jurídico político 
do impeachment de Trump. Além 
disso, se debruçou como nunca 
sobre a situação social dos ameri-
canos menos afortunados. Veja: 
Deaths of Despair and the Future 
of Capitalism, Princeton UP, 2020 
(Mortes por Desespero e o Futuro 
do Capitalismo.

Hoje, dias após o assalto ao 
Congresso Americano, recorro a 
uma advertência antiga. A análise 
mais importante sobre a fragili-
dade da democracia americana 
ainda é a The Imperial Presidency 
(A Presidência Imperial) de Arthur 
Schlesinger Jr. (1973). Nas últimas 
páginas o autor se refere à tragédia 
de Watergate e à desgraça de Nixon. 
E escreve, em outras palavras: Se o 
presidente pode fazer o que bem 
entende, mesmo o proibido e o 
ilegal, ele vai acabar fazendo exata-
mente isto. Implicitamente, o autor 
afirma que tal procedimento é a 
afirmação da tirania e o assassinato 
da democracia.

Ora se Nixon foi perdoado, 
qualquer outro, na mesma situação, 
também conta receber a mesma 
benesse. Só uma punição exemplar 
vai, efetivamente, impedir desman-
dos presidenciais. Schlessinger 
termina com uma admoestação. 
Relembrando dados analisados 
no livro, é possível afirmar que um 
surto de corrupção parece visitar a 
Casa Branca em ciclos de 50 anos... 
[Assim]... em torno de 2023, o povo 
americano deveria assumir uma 
atitude de alerta...

Além de uma capacidade inve-
jável de previsão, Schlessinger nos 
dá também uma lição sobre a demo-
cracia e uma recomendação para 
preservá-la. A ameaça à democra-
cia não vem de baixo, mas de cima. 
A democracia venceu quando os 
votos institucionalmente corretos 
foram respeitados. O líder antide-
mocrático que abusa do poder deve 
ser exemplarmente punido.

*Professor de Administração da 
Ufrgs aposentado

A democracia 
venceu

Claudio Lopes *Pós-Graduação – Gestão Empresarial (Fundação Getúlio Vargas) e Graduação em Direito

Sillas Neves * Advogado e associado ao Instituto de Estudos Empresariais

O empreendedor ou 
empresário é criador de sua 
própria história. Em algum 
momento da  vida, ele preci-
sou abrir uma nova porta. 
Aqui, coloco com uma lingua-
gem metafórica.

O ato de abrir uma porta 
traduz a virtude da ação, 
precede de sentimentos de 
ansiedade e tensão, traz senti-
dos de novidade, mas também 
a sensação do medo, abriga o 
desconhecido, obriga a enfren-
tar novos desafios.

Mas somente ao abrir 
uma nova porta é que se pode 
encontrar novos sentidos, 
novos caminhos e novos cená-
rios, mil e uma possibilidades.

Escrevo desta forma pois, 
isso traduz a essência do 
empreendedor que muitas 
vezes consegue desbravar 
seus caminhos e assim segue 
sozinho em suas oportu-
nidades. Mas a história é 
testemunha que sem a ajuda 
o indivíduo muitas vezes 
sucumbi e não consegue 
seguir em frente.

Assim surge a figura do 
especialista. Na vida sempre 
procure um especialista, seja 
para sua saúde, para seu 
condicionamento físico, para 
as campanhas de marketing e, 
no caso deste artigo, o consul-
tor tributário.

O especialista pode trazer 
uma visão mais centrada e 
mais assertiva de soluções.

No exemplo do consul-
tor tributário, o mercado 
hoje busca profissionais que 
trazem como bagagem além 

das experiências profissionais, 
visão estratégia de negócios, 
o domínio de conhecimentos 
na gestão empresarial, asses-
soria financeira, gestão contá-
bil e planejamento tributário, 
sendo assim essas capacida-
des  são de grande importância 
para a prestação de um serviço 
de excelência.

Tenho notado isso, pelas 
demandas que muitos clientes 
solicitam nas consultorias que 
realizo. É perceptível que sem 
a experiência e sem a bagagem 
oriunda de grandes empre-
sas, as barreiras encontradas, 
se tornariam grande empeci-
lho para a apresentação dos 
resultados. Assim pode ajudar 
o empresário a chegar a uma 
visão global de seu próprio 
negócio.

Se fizermos um estudo 
mais amplo sobre esse tema, 
veremos que muitas empresas 
não possuem uma organiza-
ção tributária condizente com 
o valor de sua instituição.

E este cenário fica pior 
ainda, quando na escolha 
da equipe que será respon-
sável pela gestão tributá-
ria, o empresário faz a sua 
seleção a partir de critérios 
vinculados ao empirismo ou 
ainda vinculado a preço dos 
orçamentos apresentados, 
fazendo desta escolha uma 
espécie de leilão, deixando 
de fora a análise das capaci-
dades dos profissionais.

Mas, felizmente, isso não 
é uma regra, pois ao perce-
ber que os tributos são parte 
importante para maior efici-

ência nos lucros e resultados, 
cada vez mais, os empresários 
voltam suas energias para essa 
área.

O emaranhado de normas 
jurídicas existente e que faz as 
regras para a apuração e paga-
mento de tributos, não permite 
a atuação de aventuras profis-
sionais, sendo assim, a escolha 
de um profissional habilitado 
é de extrema importância.   

A organização dos docu-
mentos tributários, a análise 
de tributação de clientes e 
fornecedores, a verificação 
de passivos tributários, são 
apenas alguns exemplos de 
ações que podem trazer resul-
tados.

Essa é apenas mais uma 
porta que o empresário empre-
endedor está desafiado a abrir.

A lição que podemos tirar 
da pandemia é a absoluta inca-
pacidade do Estado de lidar 
com os problemas sociais, 
notadamente a pandemia, 
e não por falta de recursos, 
mas por total incompetência 
na gestão dos recursos que 
obtém dos cidadãos por meio 
de impostos.

Mais de 40 países já inicia-
ram a vacinação, e o Brasil 
permanece num vácuo 
bizarro, em razão de um 
Estado lacônico. Diversos 
negócios, na grande maioria 
pequenas empresas, frisa-se, 

quebraram, por decretos sem 
fundamento, em nome da 
defesa dos cidadãos.

“Eu estou quebrando 
teu negócio, mas é para teu 
bem”, devem ter pensado 
nossos governantes. E o 
mesmo Estado que com uma 
mão gerou um desemprego 
recorde com a outra veio 
ajudar os desempregados 
com o famigerado “corona-
voucher”, para demonstrar a 
“bondade” do Estado.

Ora, quem não enxerga as 
distorções que o Estado gera, 
o abismo cada vez mais fundo 

que ele cava, é um cego por 
pura opção. O Estado vem 
sempre com soluções mági-
cas.

Veja-se o recente exemplo 
da falta de seringas e agulhas. 
O Estado prontamente baixou 
norma dizendo que não 
podem mais ser exportadas, 
exceto sob autorização esta-
tal. Pronto! Magicamente o 
problema foi resolvido!

Já passou da hora de as 
pessoas entenderem que uma 
intervenção gera uma distor-
ção pior do que a que intencio-
nou resolver, o que acarretará 

necessidade de nova interven-
ção, e assim sucessivamente, 
em um eterno círculo vicioso.

Não são os empresários, 
geradores de riqueza, os 
culpados pelas mazelas da 
nação. Até quando os contri-
buintes, que fazem a roda 
girar, serão demonizados por 
aqueles que nada produzem?

Aumentar a carga tribu-
tária não resolverá em nada! 
Só aprofundará ainda mais a 
crise. Se a população for extor-
quida com ainda mais impos-
tos, qual incentivo terá para 
gerar riqueza?

Abrindo novas portas: 
os desafios do empresário

A culpa é do contribuinte
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Ufal terá corte no orçamento 
de 24%: são R$ 10 mi a menos

REITOR DESTACA que o mesmo descaso verificado no governo Bolsonaro com a Saúde também se estende para a Educação

A U n i v e r s i -
dade Federal 
de Alagoas 

(Ufal) vai ter que passar o 
ano de 2021 com um orça-
mento mais enxuto, precisa-
mente, com um corte de 24%, 
afetando o andamento dos 
contratos. A informação é do 
reitor Josivaldo Tonholo.

“O montante dos contra-
tos em andamento é de R$ 61 
milhões, mas vamos dispor 
de R$ 51 milhões. Ou seja, 
temos que repensar e colocar 
esses contratos na mesa, rene-
gociar e redimensionar para 
a nova realidade. Vamos ter 
que nos reinventar”, defende 
o reitor.

Segundo ele ,  o  orça-
mento reduzido aparece 
nas despesas do Ministério 
da Educação (MEC) frente 
à Lei Orçamentária Anual 
(LOA), que está em análise 
no Congresso Nacional e tem 
previsão de ser levada à vota-
ção em março. 

O reitor destaca que o 
mesmo descaso verificado 
no governo Bolsonaro com 
a Saúde também se estende 

para a Educação e reclama 
que os custos operacionais 
aumentaram em função 
deste momento de pande-
mia. “Onde você colocava 
40 estudantes numa sala de 

aula, agora não pode colocar 
mais essa quantidade. Era 
algo que não esperávamos e 
não temos estrutura. Teremos 
que aumentar o número de 
salas de aula ocupadas, o que 

implica em custo operacional 
de energia elétrica, quanti-
dade de professores titulares 
e substitutos, limpeza. Os 
contratos vão para a mesa 
para fazermos negociações. 

Esperamos ter o menor preju-
ízo possível, porque não é 
contingenciamento, é corte de 
Orçamento mesmo”, reclama 
Tonholo.  

Ele lembra que até a 
residência universitária já 
está funcionando de forma 
contingenciada, apenas para 
pessoas que não possuem 
outra opção de moradia, abri-
gando hoje um total de 32 
estudantes. Os demais retor-
naram para as residências de 
suas famílias, no interior de 
Alagoas e em outros estados.

O gestor revela que a maior 
preocupação da instituição é 
com os alunos em situação de 
vulnerabilidade social. “De 
acordo com dados do MEC, 
a Ufal tem o maior grau de 
vulnerabilidade social per 
capita do Brasil e a segunda 
maior universidade do país 
de número total de pessoas 
vulneráveis, conforme dados 
do MEC. Uma preocupação 
é como vai ficar a assistência 
estudantil. Esperamos que 
os cortes na assistência não 
sejam significativos”, desa-
bafa. 

O prefeito JHC começou o 
dia de hoje debatendo mobi-
lidade urbana com a Compa-
nhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU). O gestor foi 
recebido pelo superintendente 
da CBTU, Carlos Jorge Caval-
cante, que apresentou o projeto 
de expansão da malha ferrovi-
ária de Maceió.

“Mobilidade urbana é um 
assunto urgente. Por isso, é 
tão importante esse contato. 
A CBTU nos apresentou uma 
proposta de expansão da 
malha ferroviária até o Maceió 
Shopping e, no futuro, a parte 
alta da cidade. Ela terá três 
novas estações, garantindo 
acesso de mais 40 mil passa-
geiros, gerando emprego e 
renda para Maceió”, explicou 
o prefeito.

O superintendente da 
Companhia falou sobre a 
reunião. “Foi muito importante 
receber o prefeito JHC aqui na 
CBTU para tratar de melho-

rias na mobilidade urbana de 
Maceió, especialmente com o 
projeto de expansão da malha 
ferroviária até o Maceió Shop-
ping. O VLT é um transporte 
econômico, uma opção viável 
para ampliar e melhorar o trân-
sito da nossa cidade. E somente 
com a parceria da Prefeitura de 
Maceió iremos avançar mais 
rapidamente”, disse Carlos 
Jorge Cavalcante.

Também participaram da 
reunião os secretários munici-
pais Francisco Salles, secretá-
rio de Governo; Pedro Vieira, 
secretário de Desenvolvimento 
Sustentável; Carlos Ronalsa, 
secretário de Trabalho; Ronnie 
Mota, coordenador do GGI 
sobre o afundamento do solo; 
Morgana Moraes, gerente de 
Operações da CBTU; Da Mata, 
coordenador de Acompanha-
mento de Obras; Orleanes 
Lira, gerente financeiro e Allan 
Brandão, chefe de gabinete da 
CBTU.

EXPANSÃO DA MALHA FERROVIÁRIA

Prefeito JHC debate mobilidade urbana 
em reunião com superintendente da CBTU

Edvan Ferreira

Reitor Josivaldo Tonholo informou que a Universidade Federal de Alagoas terá um orçamento mais enxuto em 2021

Prefeito JHC: “A CBTU nos apresentou uma proposta de expansão da malha ferroviária até o Maceió Shopping”
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Da Redação

Um homem, 
de 37 anos, 
ficou preso às 

ferragens quando o trator carre-
gado de cana-de-açúcar que ele 
conduzia tombou no Povoado 
Santa Rita, zona rural de São 
Luiz do Quitunde.

O acidente aconteceu por 
volta das 6h15 de hoje e o Corpo 
de Bombeiros precisou de duas 
viaturas e sete militares para 
conseguir resgatar a vítima, 
num trabalho que levou mais 
de quatro horas.

“Mais de 20 toneladas de 
ferro retorcido estavam sobre 
a vítima. Após horas de um 
excelente trabalho em equipe, 
o homem foi retirado das ferra-
gens com uma pequena fratura 
no pé direito”, descreveu a 
assessoria de comunicação do 
Corpo de Bombeiros.

Ele foi socorrido e levado por 
uma ambulância da corporação 
até a Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA)de Maragogi. 
Não há informações sobre as 
causas do tombamento do 
trator.

CBMAL ALERTA SOBRE GOLPE
Chegou ao conhecimento 

do Corpo de Bombeiros Mili-

tar de Alagoas (CBMAL) que 
cidadãos alagoanos estão rece-
bendo e-mails enviados por 
uma suposta “Secretaria Muni-
cipal de Bombeiros”, contendo 
informações falsas sobre o 
vencimento de documentos, 
os quais se não forem regulari-
zados implicarão na suspensão 
do CNPJ e multa.

Trata-se de um golpe que 
utiliza a imagem da Corpo-
ração e objetiva convencer as 
pessoas pagarem boletos para 
o recolhimento indevido de 
dinheiro.

Trator de 20 toneladas tomba e 
homem fica preso às ferragens

MOTORISTA teve fratura no pé e bombeiros levaram mais de quatro horas para conseguir resgatar a vítima

Foto: 3º Sgt BM Batista

Fernando Vinicius
Assessoria

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) de 
Penedo pede que a população 
economize no uso da água. 
A orientação da autarquia da 
Prefeitura de Penedo é funda-
mentada na redução da vazão 
no Rio São Francisco.

O volume de água liberado 
a partir da Usina Hidrelétrica 
(UHE) de Xingó, localizada 
entre Piranhas-AL e Canindé 
do São Francisco-SE, dimi-
nuiu de 2.300 metros cúbicos 
por segundo (m³/s) para 1.100 
m³/s, redução praticada em 
menos de quinze dias

Na prática, isso signi-
fica menos água para toda a 
região do Baixo São Francisco, 

problema que já dificulta a 
captação realizada na estação 
localizada na Rocheira, em 
Penedo,  estrutura do SAAE 
responsável por abastecer 
75% das residências da cidade 
ribeirinha.

Com a diminuição do 
nível do rio, apenas uma 
das três bombas da esta-
ção consegue funcionar. “E 
só está operando porque 
não tem nenhum eletrodo 
(sistema de segurança insta-
lado), mas se a situação do 
rio não melhorar, também 
precisaremos parar essa 
bomba para evitar que ela 
seja danificada”, explica 
Caio Gonçalves, funcionário 
do SAAE Penedo.

De forma imediata, o 
desabastecimento poderá 

ser minimizado por conta 
do movimento das marés. Se 
subir, as outras duas bombas 
da estação da Rocheira pode-
rão ser acionadas. Do mesmo 
modo, com maré baixa, a 
captação voltará a ser redu-
zida.

“A gente precisa de 175 
mil litros de água, por hora 
(e não por segundo, como 
informado antes, por equí-
voco) para abastecer toda a 
rede do SAAE, fora os locais 
abastecidos por poços arte-
sianos. E esta bomba que 
ainda está funcionando na 
estação da Rocheira puxa 
apenas 30% da vazão que o 
sistema precisa”, acrescenta 
Caio Gonçalves, desta-
cando que o momento exige 
precaução de todos.

RACIONAMENTO DE ÁGUA

Redução da vazão do Rio São Francisco 
prejudica abastecimento em Penedo

Imagem Acervo Chesf

Redução da vazão causa problema de abastecimento em toda a região

Vítima de 37 anos ficou presa às ferragens do trator de 20 toneladas e sofreu apenas uma pequena fratura no pé direito

O Corpo de Bombeiros esclarece:

- Atualmente, na Corporação existem dois 
tipos de cobranças referentes à Segurança 
Contra Incêndio: Taxa de Análise de Proje-
tos e Taxa de Vistorias Técnicas, além da 
taxa de bombeiros;
- Os boletos das referidas taxas são gera-
dos mediante solicitação do cliente que é 
notificado por equipe de vistoria ou que 
esteja em processo de renovação do Alvará;
- Os boletos não são gerados e enviados de 
forma automática para o cliente;
- Caso ocorra mudanças na forma de 
acesso aos boletos das taxas, essas serão 
divulgadas antecipadamente através do 
site www.cbmal.al.gov.br e das redes 
sociais da Corporação (@bombeiromilitar.
al no instagram e no facebook);
- As taxas cobradas pelo CBMAL referentes 
à área de Segurança Contra Incêndio são 
baseadas na Lei 6.442 de 31 de dezembro 
de 2003, a chamada Lei das Taxas, combi-
nada com a Lei 7.452 de 21 de março de 
2013, que versa sobre prevenção contra 
incêndio e pânico no estado.
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Covid: Veja a documentação 
necessária para vacinação

NO MELHOR DOS CENÁRIOS, a imunização contra o coronavírus começa ainda em janeiro, segundo Ministério da Saúde

O objetivo do 
Minis tér io 
d a  S a ú d e 

é iniciar a vacinação contra a 
Covid-19 no Brasil entre 20 de 
janeiro e o início de março. No 
melhor dos cenários, a imuni-
zação começa ainda neste mês.

Até lá, cidadãos e cidadãs 
brasileiros podem, além de 
manter os cuidados sanitários 
durante a pandemia, garantir 
que seus documentos estejam 
em dia para evitar qualquer 
surpresa desagradável no dia 
da vacinação.

A rigor, nenhum brasileiro 
deixará de receber a vacina, 
mesmo que não apresente qual-
quer documento no quando for 
receber a dose, segundo o plano 
de vacinação apresentado pelo 
Ministério da Saúde

No entanto, para que a pasta 
possa controlar a aplicação das 
doses em todos os brasileiros e 
brasileiras, é necessário apre-
sentar ou o número do CPF ou 
o Cartão Nacional de Saúde 
(CNS), conhecido como Cartão 
SUS.

O Cartão SUS é um docu-
mento que permite que todo 
o histórico de um paciente na 
rede pública de saúde seja unifi-
cado.

Para emitir um Cartão 
SUS, basta ir até a unidade de 
saúde mais próxima de você 
ou à secretaria de saúde muni-
cipal. É preciso ter mãos RG, 
CPF, certidão de nascimento 
ou casamento e, caso tenha, 
número PIS/PASEP. Em algu-
mas cidades, também é neces-
sário apresentar comprovante 
de residência. O cartão fica 
pronto na hora.

É possível emitir uma 
segunda via em qualquer 
unidade de saúde. São neces-
sários os mesmos documen-
tos exigidos para a emissão da 
primeira via. Também é possí-
vel emitir a segunda via através 
do sistema SUS Online. Basta 
seguir o o caminho abaixo (ver 
box):

Segundo o Plano de Opera-
cionalização da Vacinação 
Contra a Covid-19, divulgado 
pelo Ministério da Saúde, 
todos os dados de todos os 
brasileiros e brasileiras vaci-
nados serão inseridos Sistema 
de Informação do Programa 
Nacional de Imunizações 
(SI-PNI).

A plataforma vai regis-
trar informações como o local 
onde cada um foi vacinado, o 
número de CPF ou do Cartão 

SUS, a data de nascimento, data 
da vacinação, nome da vacina e 
do fabricante, assim como tipo 
de dose, número de lote e vali-
dade do imunizante.

Não precisa se preocupar. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
a ausência do seu nome nas 
bases de dados não vai te impe-
dir de receber a vacina. Basta 
comprovar que você pertence 
ao grupo prioritário correspon-
dente à data da vacinação. 

Carla Cleto/Agência Alagoas

Como emitir a segunda via do Cartão SUS

1. Acessar o portal ou o aplicativo Conecte SUS;

2. Caso já não tenha conta, crie uma e faça login;

3. O número do seu Cartão SUS será exibido à frente das 

letras “CNS”, sigla para Carteira Nacional de Saúde.

Secretaria de Saúde  tem estoque de seringas e agulhas para iniciar a Campanha de Vacinação contra a Covid-19

4 O DIA DIGITAL  l 12 de janeiro  I  2021

ALAGOAS redação 82 3023.2092
e-mail redacao@odia-al.com.br

Da Redação

Um homem, 
de 37 anos, 
ficou preso às 

ferragens quando o trator carre-
gado de cana-de-açúcar que ele 
conduzia tombou no Povoado 
Santa Rita, zona rural de São 
Luiz do Quitunde.

O acidente aconteceu por 
volta das 6h15 de hoje e o Corpo 
de Bombeiros precisou de duas 
viaturas e sete militares para 
conseguir resgatar a vítima, 
num trabalho que levou mais 
de quatro horas.

“Mais de 20 toneladas de 
ferro retorcido estavam sobre 
a vítima. Após horas de um 
excelente trabalho em equipe, 
o homem foi retirado das ferra-
gens com uma pequena fratura 
no pé direito”, descreveu a 
assessoria de comunicação do 
Corpo de Bombeiros.

Ele foi socorrido e levado por 
uma ambulância da corporação 
até a Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA)de Maragogi. 
Não há informações sobre as 
causas do tombamento do 
trator.

CBMAL ALERTA SOBRE GOLPE
Chegou ao conhecimento 

do Corpo de Bombeiros Mili-

tar de Alagoas (CBMAL) que 
cidadãos alagoanos estão rece-
bendo e-mails enviados por 
uma suposta “Secretaria Muni-
cipal de Bombeiros”, contendo 
informações falsas sobre o 
vencimento de documentos, 
os quais se não forem regulari-
zados implicarão na suspensão 
do CNPJ e multa.

Trata-se de um golpe que 
utiliza a imagem da Corpo-
ração e objetiva convencer as 
pessoas pagarem boletos para 
o recolhimento indevido de 
dinheiro.

Trator de 20 toneladas tomba e 
homem fica preso às ferragens

MOTORISTA teve fratura no pé e bombeiros levaram mais de quatro horas para conseguir resgatar a vítima

Foto: 3º Sgt BM Batista

Fernando Vinicius
Assessoria

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) de 
Penedo pede que a população 
economize no uso da água. 
A orientação da autarquia da 
Prefeitura de Penedo é funda-
mentada na redução da vazão 
no Rio São Francisco.

O volume de água liberado 
a partir da Usina Hidrelétrica 
(UHE) de Xingó, localizada 
entre Piranhas-AL e Canindé 
do São Francisco-SE, dimi-
nuiu de 2.300 metros cúbicos 
por segundo (m³/s) para 1.100 
m³/s, redução praticada em 
menos de quinze dias

Na prática, isso signi-
fica menos água para toda a 
região do Baixo São Francisco, 

problema que já dificulta a 
captação realizada na estação 
localizada na Rocheira, em 
Penedo,  estrutura do SAAE 
responsável por abastecer 
75% das residências da cidade 
ribeirinha.

Com a diminuição do 
nível do rio, apenas uma 
das três bombas da esta-
ção consegue funcionar. “E 
só está operando porque 
não tem nenhum eletrodo 
(sistema de segurança insta-
lado), mas se a situação do 
rio não melhorar, também 
precisaremos parar essa 
bomba para evitar que ela 
seja danificada”, explica 
Caio Gonçalves, funcionário 
do SAAE Penedo.

De forma imediata, o 
desabastecimento poderá 

ser minimizado por conta 
do movimento das marés. Se 
subir, as outras duas bombas 
da estação da Rocheira pode-
rão ser acionadas. Do mesmo 
modo, com maré baixa, a 
captação voltará a ser redu-
zida.

“A gente precisa de 175 
mil litros de água, por hora 
(e não por segundo, como 
informado antes, por equí-
voco) para abastecer toda a 
rede do SAAE, fora os locais 
abastecidos por poços arte-
sianos. E esta bomba que 
ainda está funcionando na 
estação da Rocheira puxa 
apenas 30% da vazão que o 
sistema precisa”, acrescenta 
Caio Gonçalves, desta-
cando que o momento exige 
precaução de todos.

RACIONAMENTO DE ÁGUA

Redução da vazão do Rio São Francisco 
prejudica abastecimento em Penedo

Imagem Acervo Chesf

Redução da vazão causa problema de abastecimento em toda a região

Vítima de 37 anos ficou presa às ferragens do trator de 20 toneladas e sofreu apenas uma pequena fratura no pé direito

O Corpo de Bombeiros esclarece:

- Atualmente, na Corporação existem dois 
tipos de cobranças referentes à Segurança 
Contra Incêndio: Taxa de Análise de Proje-
tos e Taxa de Vistorias Técnicas, além da 
taxa de bombeiros;
- Os boletos das referidas taxas são gera-
dos mediante solicitação do cliente que é 
notificado por equipe de vistoria ou que 
esteja em processo de renovação do Alvará;
- Os boletos não são gerados e enviados de 
forma automática para o cliente;
- Caso ocorra mudanças na forma de 
acesso aos boletos das taxas, essas serão 
divulgadas antecipadamente através do 
site www.cbmal.al.gov.br e das redes 
sociais da Corporação (@bombeiromilitar.
al no instagram e no facebook);
- As taxas cobradas pelo CBMAL referentes 
à área de Segurança Contra Incêndio são 
baseadas na Lei 6.442 de 31 de dezembro 
de 2003, a chamada Lei das Taxas, combi-
nada com a Lei 7.452 de 21 de março de 
2013, que versa sobre prevenção contra 
incêndio e pânico no estado.
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O presidente 
da Associa-
ção  Bras i -

leira dos Revendedores de 
Gás Liquefeito do Petróleo 
(Asmirg), Alexandre Borjaili, 
estima que o preço do gás de 
cozinha vendido aos brasilei-
ros pode bater a casa dos R$ 
150 – ou mesmo R$ 200, em 
uma hipótese drástica – neste 
ano.

Borjaili critica a política de 
preços da Petrobras, principal 
produtora do país, e avalia que 
quem sai mais prejudicado com 
as altas consecutivas do GLP 
são as famílias de baixa renda.

“Se persistirem esses 
aumentos consecutivos, sem 
limites, a previsão é de que o 
gás de cozinha chegue logo a 
R$ 150. Vai ser um pulo. Já para 
chegar a R$ 200 depende dessa 
política de preços”, estima.

Dados da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) atuali-
zados ontem apontam que, em 
média, o consumidor paga R$ 
75,04 por um botijão de 13kg. 
Na máxima, o valor chega a R$ 
105.

Em janeiro do ano passado, 
a média do botijão de gás era de 
R$ 69,74 – houve um aumento 
de 7,6% no período, sem consi-
derar a inflação. Para se ter uma 
outra ideia, no primeiro mês 
de 2017, o GLP era encontrado 
a R$ 55,61. “Os ministros de 
Minas e Energia e da Economia 
prometeram publicamente que 
o preço do gás cairia até 40% 
ou 50%, mas, desde então, o 
valor só sobe  e não há qualquer 
previsão de redução”, ressalta 
Borjaili.

“Pelo contrário, o que temos 
é aumentos consecutivos. A 
Petrobras não passa um mês 
sem aumentar ao menos 5% 
do combustível [vendido às 
refinarias] e, alinhado a isso, 
tem o aumento dos estados via 
ICMS”, prossegue.

Revendedores de GLP estimam 
o botijão a R$ 150, em 2021

 BOTIJÃO DE 13KG é encontrado hoje por até R$ 105; revendedores contestam política de preço da Petrobras

Hugo Barreto/ Metrópoles

O presidente da Asmirg, Alexandre Borjaili, estima que o preço do gás de cozinha pode chegar a R$ 150 ainda este ano
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Deutsche Welle

Qu a n d o  o s 
fundadores 
d a  I m p l i -

cantes iniciaram, durante a 
pandemia, uma campanha de 
financiamento coletivo para 
manter o negócio funcionando, 
perceberam, além do grande 
incentivo recebido, mais uma 
vez o peso do racismo brasileiro. 
“A coisa tá preta” foi um dos 
comentários mais inofensivos 
publicados nas mídias sociais. 
“Será que a cerveja vem com 
porra negra?”, atacou um. “A 
cerveja Marielle Franco vem 
furada”, alfinetou outro.

Os fundadores da Impli-
cantes se sentem fortalecidos 
por tais ataques. “Entendemos 
que somos necessários”, diz 
Daniel Dias. “Como modelos 
para outros empresários negros, 
como um símbolo da luta contra 
o racismo – e, é claro, como 
uma cervejaria alternativa.” 
Enquanto fala, Dias despeja um 
saco de malte de cevada em um 
tanque de aço com água sob o 
qual queima uma chama de gás. 
“Hoje estamos fazendo uma 
pilsen”, diz. “Tudo começa com 
a mosturação, ou seja, a fermen-
tação.”

Dias é um dos chefes da 
Implicantes, a primeira fábrica 
cervejeira do Brasil fundada e 
gerenciada somente por negros. 
A pequena fábrica, com capaci-
dade de produção de 8 mil litros, 
está localizada na área indus-
trial de Anchieta, nos arredores 
de Porto Alegre, onde existem 
outras duas dezenas de peque-
nas cervejarias.

CONTRA AS GRANDES 
CORPORAÇÕES
Eles são, assim, parte de um 

número cada vez maior de cerve-
jarias artesanais no Brasil, que se 
opõem ao domínio de grandes 
corporações, como a Ambev. 
Em 2019, o Brasil chegou a ter 
1.209 cervejarias oficialmente 
registradas; quase mil delas são 
cervejarias artesanais. Além 
disso, a Implicantes também 
representa o início de uma 
delicada mudança social. Pois 
o mercado de cervejas artesa-
nais até agora tem estado quase 
100% nas mãos de brancos que 
têm capital para financiar uma 
cervejaria. A Implicantes quebra 
esse padrão.

A empresa foi fundada em 
20 de novembro de 2018 – Dia da 
Consciência Negra – por Daniel 
Dias e seu irmão Diego Dias. Na 

época, Daniel trabalhava como 
engenheiro civil, e Diego vendia 
seguros de viagem. Nas horas 
vagas, fabricavam cerveja na 
casa da mãe. Então, eles trans-
formaram seu hobby em uma 
profissão.

Com capital próprio, 
compraram uma pequena 
cervejaria: um galpão com 
caldeiras, tanques para fermen-
tação e uma câmara fria para 
armazenamento. Em seguida, 
trouxeram o primo Thiago 
Rosário, que já possui experiên-
cia comercial com vendas. Além 
disso, a empresa também inclui 
o cervejeiro Andrés Amorim, 
que atualmente assessora o 
cervejeiro Daniel Dias. Durante 
a visita da DW Brasil à fábrica, 
Amorim abriu um saco de 
lúpulo de Hallertau, importado 
da Alemanha, e despejou-o na 
caldeira.

“BEBIDA ELITIZADA”
Desde o início, os “implis”, 

como se autodenominam, quise-
ram ser diferentes, não quiseram 
se calar sobre o racismo no Brasil 
que eles próprios vivenciaram. 
“A cerveja artesanal está total-
mente elitizada”, diz Daniel 
Dias, de 31 anos. No caso das 
cervejas escuras, costuma apare-
cer no rótulo uma mulher sensu-
alizada, e as cervejas têm nomes 
como “mulata” ou “morena”.

Uma vez, quando “os 
implicantes” apresentaram sua 
cerveja em uma feira de cerve-
jas, visitantes brancos disseram 
aos cervejeiros negros: “Vocês 
são segregacionistas, não fazem 
cervejas loiras.” Os brancos 
acharam isso extremamente 
engraçado. Só os irmãos Dias 
não riram. Nas mídias sociais, 
eles receberam mensagens 
ofensivas. “Não queremos sua 
cerveja de sorgo”, escreveu um. 

Sorgo é um grão usado tradicio-
nalmente na África para fazer 
cervejas.

Portanto, o nome da cerve-
jaria, Implicantes, deve ser 
entendido menos como uma 
provocação e mais como uma 
reação. “Queremos implicar 
com questões que estão esta-
belecidas em nossa sociedade 
sem maiores questionamentos”, 
explica Daniel Dias.

Entre elas está o fato de a 
cerveja artesanal, como todos 
os produtos de consumo um 
pouco mais caros no Brasil, ser 
consumida principalmente 
pelos ricos. “Fazemos uma 
cerveja acessível a todos”, diz 
Dias. “É claro que o pobre 
brasileiro também gosta de boa 
cerveja. Nossa cerveja não deve 
ser exclusiva, mas democrática e 
inclusiva.”

No entanto, tudo come-
çou como uma pequena catás-
trofe. “Na primeira tentativa 
na nova cervejaria, tivemos um 
problema de refrigeração e tive-
mos que jogar mil litros fora”, 
lembra Daniel Dias, que tem 
no braço uma tatuagem que 
chama a atenção. Mostra uma 
fruta de lúpulo com um detona-
dor – uma “granada de lúpulo”, 
brinca.

CERVEJA DE ATITUDE
“Os implicantes” não 

escondem sua opinião, e quem 
compra sua cerveja também 
compra uma atitude, toma 
uma posição. Em seus rótulos, 
a marca homenageia personali-
dades negras da história brasi-
leira. A American Brown Ale foi 
chamada de Abolicionista e traz 
no rótulo Luís Gama, advogado 
que lutou contra a escravidão 
em meados do século 19.

A Session Ale é uma home-
nagem à escritora negra Maria 

Firmina dos Reis, cujo romance 
Úrsula, publicado em 1859, 
descreve a vida na escravidão. É 
considerada a primeira roman-
cista brasileira.

Por fim, Leônidas da Silva, 
um dos mais importantes joga-
dores do futebol brasileiro da 
primeira metade do século 20, 
também é homenageado com 
uma cerveja. Os rótulos da 
Implicantes têm cores vivas, 
lembram figuras de quadrinhos 
e são imediatamente reconhecí-
veis. São desenhados por Diego 
Dias.

Como logomarca, ele dese-
nhou um gato preto com olhos 
amarelos. “Escolhemos o gato 
por ele ser o animal mais impli-
cante que tem”, explica Diego. 
“Você passa ao lado dele, e ele 
vai tentar dar um tapa em você. 
Outro fator é que muitas pessoas 
acham que, pelo fato de o gato 
ser preto, ele causaria azar, o 
que, ao nosso ver, é o contrário: 
por ele ser preto ele traz muita 
sorte.”

Alguns podem dizer que a 
militância antirracista e social 
dos “implis” é apenas marke-
ting; que eles tentam assim 
preencher habilmente uma 
lacuna no mercado. Mas eles 
não falam só da boca para fora. 
A cervejaria já doou o lucro da 
venda de uma cerveja às vítimas 
das cheias em Moçambique. E 
agora, durante a pandemia, eles 
estão levando cestas básicas para 
as cem famílias do Quilombo 
dos Alpes, na periferia monta-
nhosa de Porto Alegre.

A líder do quilombo é 
Rosângela da Silva, de 52 anos, 
neta da fundadora do quilombo. 
Quando Thiago Rosário, da 
Implicantes, chega numa tarde 
ao quilombo para distribuir 
sacolas de mantimentos, ela 
diz que embora se possa ver 

a cidade lá de cima, a cidade 
ignora o quilombo e que, por 
isso, ela é ainda mais grata pela 
ajuda dos fabricantes de cerveja 
em meio à pandemia.

GOLPE DA PANDEMIA
Mas a própria Implicantes 

foi duramente atingida pelas 
medidas de isolamento social. 
O plano inicial era vender a 
marca em bares e restaurantes, 
mas os empresários logo viram 
que o mercado estava fechado, 
com poucas exceções. Então, se 
concentraram em festas, casa-
mentos, formaturas, aniversá-
rios, etc. A pandemia acabou 
com seus negócios de um só 
golpe.

Ameaçados pela falên-
cia, lançaram um apelo por 
crowdfunding. Pediram 150 
mil reais para salvar a cerveja-
ria. Ao final, foram arrecadados 
quase 200 mil reais, doados por 
1.700 pessoas. Isso permitiu 
que a cervejaria permanecesse 
aberta. Como forma de agra-
decimento, cada doador rece-
beu algumas latas ou garrafas 
PET recicláveis com cerveja e 
também canecas com o lema 
dos implicantes: “Foda-se o 
Racismo”.

O cheiro típico do malte se 
espalha pelo galpão da cerve-
jaria, e algumas horas depois, 
Daniel Dias e Andres Amorim 
terão feito outra cerveja pilsen, 
que amadurecerá nos tanques 
de resfriamento. As cervejas 
da Implicantes são cervejas 
artesanais típicas: puro malte, 
aromáticas, fortes, parcialmente 
refinadas com sucos cítricos, as 
escuras têm aromas de chocolate 
e café. Mas “os implicantes” são 
modestos. O mestre cervejeiro 
Daniel Dias diz que ninguém 
pretende fazer a melhor cerveja 
do mundo, mas uma cerveja de 
qualidade, a um preço acessível 
para o maior número possível 
de pessoas.

À noite, Thiago Rosário 
entra no carro e dirige para 
vários endereços em toda Porto 
Alegre. Uma vez ele tocou a 
campainha de uma casa em um 
bairro de classe média. Depois 
de um tempo, um homem negro 
abriu para ele. “Estou trazendo 
nosso pacote de agradecimento 
pela sua doação”, disse Thiago e 
entregou quatro latas de cerveja 
e duas canecas. O homem se 
alegrou. “Que surpresa mara-
vilhosa”, disse. “Adoro vocês, 
cara. Vocês estão fazendo um 
trabalho importante. Não tem 
como não apoiar.”

Fábrica de cerveja pretende ser 
símbolo contra a discriminação

IMPLICANTES, primeira fábrica de cerveja brasileira fundada e gerenciada só por negros, também quer democratizar o mercado

Thiago Rosário e os irmãos Daniel e Diego Dias, da cervejaria Implicantes, apostam na luta contra o preconceito

Divulgação
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Metrópoles

O presidente 
da Associa-
ção  Bras i -

leira dos Revendedores de 
Gás Liquefeito do Petróleo 
(Asmirg), Alexandre Borjaili, 
estima que o preço do gás de 
cozinha vendido aos brasilei-
ros pode bater a casa dos R$ 
150 – ou mesmo R$ 200, em 
uma hipótese drástica – neste 
ano.

Borjaili critica a política de 
preços da Petrobras, principal 
produtora do país, e avalia que 
quem sai mais prejudicado com 
as altas consecutivas do GLP 
são as famílias de baixa renda.

“Se persistirem esses 
aumentos consecutivos, sem 
limites, a previsão é de que o 
gás de cozinha chegue logo a 
R$ 150. Vai ser um pulo. Já para 
chegar a R$ 200 depende dessa 
política de preços”, estima.

Dados da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) atuali-
zados ontem apontam que, em 
média, o consumidor paga R$ 
75,04 por um botijão de 13kg. 
Na máxima, o valor chega a R$ 
105.

Em janeiro do ano passado, 
a média do botijão de gás era de 
R$ 69,74 – houve um aumento 
de 7,6% no período, sem consi-
derar a inflação. Para se ter uma 
outra ideia, no primeiro mês 
de 2017, o GLP era encontrado 
a R$ 55,61. “Os ministros de 
Minas e Energia e da Economia 
prometeram publicamente que 
o preço do gás cairia até 40% 
ou 50%, mas, desde então, o 
valor só sobe  e não há qualquer 
previsão de redução”, ressalta 
Borjaili.

“Pelo contrário, o que temos 
é aumentos consecutivos. A 
Petrobras não passa um mês 
sem aumentar ao menos 5% 
do combustível [vendido às 
refinarias] e, alinhado a isso, 
tem o aumento dos estados via 
ICMS”, prossegue.

Revendedores de GLP estimam 
o botijão a R$ 150, em 2021

 BOTIJÃO DE 13KG é encontrado hoje por até R$ 105; revendedores contestam política de preço da Petrobras

Hugo Barreto/ Metrópoles

O presidente da Asmirg, Alexandre Borjaili, estima que o preço do gás de cozinha pode chegar a R$ 150 ainda este ano
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Graziela França
Agência Tatu

En q u a n t o  a 
q u a n t i d a d e 
d e  p e s s o a s 

contaminadas pelo novo 
coronavírus alcançou altos 
índices, o número de alago-
anos que contraíram dengue 
teve uma grande redução 
ano passado. De acordo 
com dados coletados pela 
Agência Tatu, a Secretaria de 
Estado da Saúde de Alagoas 
registrou, em 2020, 1.983 
casos de uma das principais 
doenças ligadas ao mosquito 
Aedes aegypti, o que repre-
senta uma redução de 85,7% 
com relação ao ano anterior, 
quando foram confirmados 
13.894 casos.

O número de mortes por 
dengue também sofreu redu-
ção. Enquanto em 2019 foram 
confirmados sete óbitos por 
dengue, em 2020 apenas um 
foi registrado.

Mesmo com a redução na 
maioria dos municípios, 13 
cidades alagoanas registra-
ram aumento no número de 
casos em 2020. 

DENGUE NÃO TIRA FÉRIAS
De acordo com a infec-

tologista Mardjane Lemos, 
a grande redução pode ser 
explicada por dois fatores: 
uma possível subnotificação 
por conta da Covid-19 e um 

pico seguido de quedas que 
acontecem, no caso das arbo-
viroses, a cada três ou quatro 
anos. 

“São quatro tipos de vírus 
da dengue e, após a infecção 
a pessoa fica imune àquele 
tipo. Então, como geral-
mente o vírus predominante 
durante um período é um 
deles, depois de um pico, 

uma fração da população 
fica imune ao vírus e aí reduz 
a circulação desse vírus, 
por disseminação da imuni-
dade”

“A imunidade, ao que 
tudo indica, é permanente 
[ao tipo de vírus]. Então, 
aquelas pessoas que estão 
mais suscetíveis, moram na 
área de maior infestação, se 

infectam e ficam um tempo 
sem se reinfectar, porque 
o vírus circulante naquele 
período de três ou quatro 
anos é aquele ao qual ele é 
imune”, completa Lemos.

Mesmo com a redução 
os cuidados precisam ser 
redobrados, como manter 
lixeiras fechadas; não deixar 
água acumulada em áreas 

de serviço, vasos de plantas 
e outros recipientes; tampar 
tonéis, piscinas e caixas 
d’água;  deixar  garrafas 
sempre viradas com a boca 
para baixo; limpar ralos e 
calhas; entre outros cuidados 
que não permitam o acúmulo 
de água e proliferação do 
mosquito transmissor da 
doença.

Alagoas teve redução de 85,7% 
dos casos de dengue em 2020

EM 2019 FORAM registrados quase 14 mil casos da doença, já no ano passado foram menos de dois mil casos

Localizada na Zona da 
Mata alagoana e com uma esti-
mativa populacional de 7.311 
habitantes, a cidade de Chã 
Preta contou com a maior inci-

dência de dengue por morador 
no ano passado. Para facilitar 
a compreensão, o cálculo foi 
feito considerando quantas 
pessoas teriam sido contami-

nadas pelo mosquito a cada 
100 mil habitantes. 

No caso de Chã Preta, 
quase 739 pessoas a cada 100 
mil habitantes contraíram 

dengue. Na sequência apare-
cem os municípios de Paulo 
Jacinto (675), Delmiro Gouveia 
(411), Ibateguara (403) e Mara-
gogi (291). Confira a seguir.

A Secretaria de Estado da 
Saúde de Alagoas esclarece 
que os dados de 2020 estão 
sujeitos a revisão pelas Secre-
tarias Municipais de Saúde. 

Chã Preta foi o município com mais casos por habitante
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Foram 1.983 casos de dengue 
registrados em 2020: uma redução 
de 85,7% em relação ao 2019


